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Produkcja i badania obręczy kolejowych 

• Podstawowa dokumentacja techniczna 

dot. produkcji obręczy kolejowych 

 

- Karta UIC CODE 810-1 

- Norma PN-84/H-84027/06 

- Norma PN-91/K-91032 



Produkcja i badania obręczy kolejowych 

Gatunki stali na obręcze kolejowe wg PN-84/H-84027/06 
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Produkcja i badania obręczy kolejowych 

Właściwości wytrzymałościowe obręczy kolejowych wg PN-84/H-84027/06 
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Właściwości wytrzymałościowe obręczy wg Karty UIC 810-1 

Maj 2016 
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Wymiary obręczy w stanie bez obróbki mechanicznej 
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Wymiary obręczy w stanie bez obróbki mechanicznej wg PN-91/K-91032 
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Produkcja i badania obręczy kolejowych 

Proces technologiczny obręczy kolejowych 
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Proce technologiczny obręczy kolejowych 
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Wsad do produkcji obręczy i pierścieni 
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Załadunek wsadu do pieca grzewczego 
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Produkcja i badania obręczy kolejowych 

Wsad po wyjściu z pieca i usunięciu zgorzeliny 
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Prasowanie obręczy 
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Obręcz po dziurowaniu 
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Walcowanie obręczy 
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Profilowanie (kalibrowanie) obręczy  
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Składowanie obręczy w dole 
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Składowanie obręczy na hali 
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Piece szybowe do obróbki cieplnej 
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Badanie ultradźwiękowe obręczy (sprzężenie wodne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badaniu UT poddawane są obręcze w 100% 
Maj 2016 
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Próbki odniesienia obręczy  z wadami sztucznymi 
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Badanie twardości i kontrola wymiarów obręczy 
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Obręcze przygotowane do wysyłki 
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Skład chemiczny badanych obręczy z gatunku P55A 
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Badanie ultradźwiękowe obręczy 
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Próba uderzeniowa obręczy  

kafarem o ciężarze 1300 kg 
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Badanie naprężeń w obręczach 

Maj 2016 

 

 

Nr obręczy 

Wielkość naprężeń resztkowych, MPa 

Kąt 0 ° Kąt 90 ° Kąt 180 ° Kąt 270 ° Wartość średnia 

B123.1/14 
Studzono w dole 

-82±9 -17±27 -20±5 -35±5 -38,0±11 

B123.2/14 
Studzono na hali 

-86±13 -63±13 -106±9 -39±3 -73,5±9 

B123.3/14 
Studzono na hali 

-77±19 -102±17 -38±9 -74±17 -72,7±15 

B123.3/14 
Próba kafarowa 

-180±19 -68±5 -167±7 -37±17 -113,0±12 
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Własności wytrzymałościowe obręczy studzonej w dole i na hali 
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L.p 

 

Badana 

wielkość 

Nr obręczy – nr wytopu  

 

NP95%* 
B123.1/14 - 21821 średnia B123.2/14 – 21821 Średnia 

1. Re, MPa 408 - - 408±15 413 408 408 410±15  

 

 

 

 

± 3,6% 

2. Rm, MPa 801 774 778 784±28 817 809 819 815±29 

3. A5, % 13,6 15,6 14,8 14,7±0,5 14,8 14,6 14,4 14,6±0,5 

4. Z, % 23,6 23,5 22,9 23,3±0,8 21,0 27,6 22,6- 23,7±0,8 
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Wyniki twardości HBW obręczy studzonej w dole i na hali  
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Nr obręczy – 

nr wytopu 

Twardość Brinella, HBW 

 

Powierzchnia badana 

 

Wartość  

średnia 

B123.1/14 
Studzono w dole 

196, 192, 193 194±5,8 

B123.2/14 
Studzono na hali 

201, 200, 205 202±6,1 

NP95%* ± 3 % 
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Wyniki udarności obręczy studzonej w dole i na hali 
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Nr obręczy 

 

Kierunek   

badania 

 

Udarność KCU, J/cm2 

 

NP95%* 

 

Wartość  

średnia 

 

B123.1/14 

  

 wzdłużny 

 

22,7 

 

22,1 

 

25,8 

 

 

 

5,5 % 

 

23,61,3 

 

B123.2/14 

 

wzdłużny 

 

20,8 

 

22,2 

 

22,5 

 

21,81,2 
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Odbitka Baumanna – obręcz studzona w dole 
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Odbitka Baumanna – obręcz studzona na hali 
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Przełom obręczy studzonej w dole 
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Przełom niebieski obręczy studzonej na hali 
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Produkcja i badania obręczy kolejowych 

Pęknięcia wodorowe (płatki) w stali na przełomie 

Maj 2016             źródło: PN-60/H-04509 



Produkcja i badania obręczy kolejowych 

Wykres CTPc dla stali eutektoidalnej  

Maj 2016                   źródło: internet  



Produkcja i badania obręczy kolejowych 

Mikrostruktura warstwy powierzchniowej i środkowej obręczy po 

walcowaniu, studzonej w dole, pow. 400x 
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Produkcja i badania obręczy kolejowych 

Mikrostruktura warstwy powierzchniowej i środkowej obręczy, 

studzonej na hali, pow. 400x 
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Produkcja i badania obręczy kolejowych 

Mikrostruktura warstwy powierzchniowej i środkowej obręczy po 

walcowaniu, studzonej w dole, pow. 3000x 
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Produkcja i badania obręczy kolejowych 

Mikrostruktura warstwy powierzchniowej i środkowej obręczy, 

studzonej na hali, pow. 3000x 
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Mikrostruktura środka obręczy A po obróbce cieplnej, 

     pow. 500x  
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Mikrostruktura środka obręczy B po obróbce cieplnej, 

       pow. 400x  
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  Właściwości końcowe 

Maj 2016 

obręczy po obróbce cieplnej hartowaniem i odpuszczaniem 
 

Gatunek  

stali - P55A 

Właściwości obręczy 

Re, MPa Rm, 

MPa 

A5, % Z, % KCU, 

J/cm2 

HBW 

Obręcz 

B123.1/14 

532,0 869,0 21,0 53,6 46,0 238 

Obręcz 

B123.2/14 

533,0 857,0 23,2 55,1 49,0 234 

PN-84/H-

84027/06 

min 

430,0 

800-920 min 14,0 min 20,0 min 30,0 min 233 
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Symulacja  – stan naprężeń w materiale po obręczowaniu. 

 

Wartości naprężeń w układzie z-y w węzłach 

obręczy  na kole bosym przy zacisku 0,30 mm. 
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Wnioski 
 

1. Analiza procesu produkcyjnego obręczy z gatunku P55A w Hucie 

Bankowa     Sp. z o.o., wykazała prawidłowość prowadzenia 

poszczególnych operacji produkcyjnych, ciecia wsadu, nagrzewania, 

kucia i walcowania, obróbki cieplnej i kontroli końcowej wyrobu. 

 

2. Badania porównawcze obręczy na etapie po walcowaniu i studzeniu 

w dole oraz studzeniu w spokojnym powietrzu na hali, nie wykazały 

istotnych zmian w jakości materiału i nie wpływają na właściwości 

materiału po obróbce cieplnej obręczy. 

 
.  
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   Dziękuję za uwagę 
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